8. KLÄDPOLICY
8.1

Grundvärden

8.1.1 Varför Svemo-profilkläder?		
		 Svemo har tagit fram ett sortiment profilprodukter för att underlätta för förbundets
representanter att ge ett enhetligt intryck och en tydlig identifiering vid representation av
förbundet eller landet vid olika tillfällen.
		
Färgprofil
		 Motorcykel- och snöskotervärlden är rik på färger och former.
		 Förbundet har därför valt att synas genom en enkel och tydlig färgprofil när det gäller
kollektionerna:
		 - Förbundskollektionens huvudinriktning är svart, grått och vitt.
		 - Landslagskläder är blåa och gula.
		 - Supervisor-/Domarkollektionen är blå.
		 - Topp & Talang kollektionen är svart, grå och vit.
		
8.1.2 Centralt inköp
		 Sektioner och kommittéer planerar i sin årsbudget för inköp av profilkläder.
Samtliga profilkläder som används inom förbundet köps in centralt via förbundets
samarbetspartners. Samtliga inköp hanteras av koordinatorn för profilkläder. Det
finns flera anledningar till att förbundet har ett centralt inköp.
		 Alla profilprodukter och kläder ska hålla god kvalitet. Centrala inköpsavtal för
profilkläder garanterar alla beställare en grundrabatt vid varje beställning, även vid
beställning av enstaka plagg. Varje beställning via Svemos samarbetspartners bidrar
till att bibehålla och förbättra de kollektiva inköpsvillkoren för varje beställare inom
förbundet. Om ett inköp av profilkläder ska göras utanför förbundets befintliga
avtal, så ska koordinatorn för profilkläder godkänna detta i mycket god tid innan
en beställning placeras.
8.1.3 Marknadsrättigheter, Sponsring och Reklamskatt
		Svemos centralt innehar samtliga förbundets marknadsrättigheter. Detta innebär att
det är endast Svemo centralt som kan ingå avtal med leverantörer om profilprodukter.
Likaså är det endast Svemo centralt som kan teckna avtal om sponsring av förbund och
landslag. Kontakta koordinatorn för profilkläder för frågor kring detta.
		
Redovisning av reklamskatt ska alltid göras för all reklam för sponsorer som syns
på samtliga Svemo profilkläder. Redovisning ska göras enligt Skatteverkets regler.
Kontakta Svemo ekonomiansvarig för frågor kring detta.

8.2
8.2.1

Kollektionerna
Allmän beskrivning & användning av profilkläder

		 Det finns fyra kollektioner profilkläder:
		 - Förbundskollektion (styrelse, distrikt, sektioner, kommittéer/grupper, internationella
delegater, personal)
		 - Landslag (förare och ledare som representerar Sverige i NM-, EM- och VMsammanhang)
		 - Supervisor och Domare (personer utsedda av grensektionerna)
		 - Topp & Talang (deltagare i förbundets centrala elitsatsning)
		 Svemo-logo och Sveriges flagga
		 Svemo-logon symboliserar kollektivet Svemo och kommuniceras med omvärlden
nationellt och internationellt. Svemo-logon är tryckt eller broderat på samtliga kläder.
		 Förutom Svemo-logo används även Sveriges flagga på landslagskläder. Proportioner av
Sveriges flagga styrs av Lagen (1982:269) och färger är fastställda genom Förordningen
(1983:826). Sveriges Flaggas regelverk finns även på nätet, se länk http://riksarkivet.se/
sveriges-flagga .
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8.2.2 Förbundskollektion
		 Används av styrelse, sektioner, kommittéer, nämnder och distrikt (då distrikten själva så
önskar).
		 		 		 -

Bekostas av respektive styrelse/personal/sektion/kommitté/grupp/distriktsbudget.
Sektioner/ kommittéer/grupper kan mot extra kostnad lägga till namn och sektions-/
kommitté-tillhörighet.
Distrikten bör använda sig av respektive distriktslogo istället för central Svemo-logga.
Eventuell kostnad för tryck eller brodering kan tillkomma.

		 Förbundskläder använder du som representerar förbundet vid officiella uppdrag,
exempelvis vid förbundsmötet, på mässa, vid möte med samarbetspartner eller
förening. Du som är ledare vid en Svemo-utbildning kan också använda dig av dina
förbundskläder.
8.2.3 Svemo Nationskollektion
		
		 Svemo nationskollektion består av följande:
		 - Nationsdress (tröja, byxor, ställ, väst)
		 - Övriga kläder i nationsfärger (piké, overall, vindjacka, mm.)
		 Kollektionen förnyas i treårsintervall. Svemo nationskläder är endast till för förare,
lagledare och lagmedlemmar som representerar Sverige på NM, EM eller VM.
Använd aldrig nationsdress vid träning eller annan tävling än NM, EM eller VM.
8.3.2.1 Landslag NM, Europacup, Världscup, EM, VM
		 Förare som är uttagna till landslag för att representera Sverige, landslagsledare och
medlemmar ska bära kläder av aktuell Svemo-nationskollektion:
		
- Svemo nationsdress i aktuell nationsdesign och med logotyper enligt aktuella FIM/
FIM-E/Svemo-regler.
		 - Kläder i nationsfärger enligt aktuell Svemo-nationskollektion (t.ex. piké, overall,
vindjacka mm.)
		 Grensektionen kan även utse förare att representera Sverige i andra
internationella mästerskap, cuper och tävlingar, och förse förarna med kläder från
nationskollektionen.
		 Grensektionen ska beställa samtliga kläder till landslag via Svemo koordinator för
profilkläder. Grensektionen står för kostnad av landslagskläder och avsätter i sin
budget en lämplig summa för inköp av sådana till sina förare.
8.3.2.2 Individuellt tävlande NM, Europacup, Världscup, EM, VM
		 Vid individuellt tävlande i NM, Europacup, Världscup, EM, VM kan du som
är förare beställa en nationsdress på egen bekostnad. Du kan lägga till egna
sponsorlogotyper på därför avsedda områden på nationsdressen, och du ansvarar
själv för att logotyperna på dressen är enligt gällande tävlingsregler.
		 Kostnaden för nationsdressen tar du själv. För frågor och beställning, kontakta
Svemos koordinator för profilkläder enligt beställningsrutin som finns publicerad
på Svemos hemsida.
Övriga nationskläder är endast till för förare uttagna till landslag, se punkten om
landslag.
8.2.4 Supervisor – och Domarkollektion
		 Sektioner har möjlighet att handla in kläder till sin grens Supervisor eller Domare.
Bekostas av sektionsbudgeten. Stor Svemo-logo på ryggen, liten Svemo-logo på vänster
bröst kompletteras med stor text ”Supervisor” på ryggen och mindre text ”Supervisor” på
höger bröst.
		 Endast du som är utsedd av din grensektion som supervisor får bära supervisor-/
domarkläder, och det endast under ditt uppdrag som supervisor/domare.
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8.2.5 Topp & Talang-kollektion
		 Hanteras av Svemo Sportchef. Kollektionen är till för aktiva och ledare knutna till
förbundets centrala elitsatsning Topp & Talang. 		
		
8.3 Ansvar och rutin för beställningar
		 Samtliga profilkläder ska beställas via koordinatorn för profilkläder. En digital broschyr
med alla produkter finns tillgänglig på förbundets hemsida, där även all annan
information är tillgänglig. För frågor kring profilprodukter eller beställningsrutiner,
kontakta koordinatorn för profilkläder. Finns det önskemål att beställa kläder som inte
ingår i nuvarande sortiment, vänligen kontakta koordinatorn för profilkläder.
8.3.1 Beslut och beställning av varor tas inom respektive grupp och sker enligt följande:
		Beställare/ansvarig
Betalning
		 Styrelse, ordförande
Inom ramen för förbundsbudget
		 Kansli, GS
Inom ramen för personalbudget
		 Sektion, sammankallande
Inom ramen för sektionsbudget
		 Kommitté, sammankallande
Inom ramen för kommittébudget
		 Grupp, ledare
Inom ramen för gruppens budget
		 Distrikt, sammankallande
Distrikten
		
Internationella delegater och andra, till förbundet knutna personer eller grupper,
förses med profilkläder via central budget och enligt särskilt beslut. Övriga
funktionärer och andra, till förbundet knutna personer eller grupper, förses med
profilkläder via respektive sektions-/kommitté-/gruppens budget efter beslut.
		 Sektioner och Distrikt har möjlighet att beställa kläder till faktafunktionärer, till exempel
Chefstekniker, Technical Steward, Clerk of the Course. Kostnad tas av respektive
sektion/ distrikt.
		
Om klubbar önskar använda förbundskollektionen, så trycks dessa med Svemo
logga, klubbens logo och personens roll (t ex tävlingsledare, säkerhetsansvarig,
miljöansvarig). Kostnaden tas av klubben. Klubbar har dessutom möjlighet att ta
fram och få en offert på klubbklädsel via förbundets samarbetspartner för
		profilkläder. Vänligen ta kontakt med koordinatorn för profilkläder.
8.3.2
		
		
		

Ansvariga på Svemo-kansli:
- Planering, produktval och utveckling av sortiment: koordinator för profilkläder.
- Avtal med samarbetspartners: Svemo centralt (Svemo generalsekreterare).
- Löpande kontakter angående frågor kring Förbunds-, Landslags-, och Supervisor-/
Domarkollektion: koordinator för profilkläder
Förbundets samtliga profilkläder beställs av koordinatorn för profilkläder hos
Svemos samarbetspartners, i samarbete med:

		 - Beställningar till styrelse och internationella delegater: GS-assistent
		 - Beställning sektioner och kommittéer: sektions-/kommittékoordinator
		
- Beställning övriga funktionärer: sektions-/kommittékoordinator
		 - Beställningar landslag: sektionskoordinator
- Beställning Topp & Talang: sportchef.
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